Planejamento de aula quinzenal de 05/10 a 16/10
Prof.ª Elisabete – Berçário
RECADOS IMPORTANTES:
 Lembrando que terão quinze dias para estarem realizando as
atividades com as crianças.
 Separe um tempo da sua rotina para a realização das atividades
propostas.
 Tire uma foto de cada atividade e nos envie via whatsapp para
registrarmos na planilha de seu filho.
 Continuem guardando rolinhos de papel higiênico, de toalha de papel,
latinhas, garrafa pet, embalagens de papel de diversos tipos etc. Esses
materiais serão utilizados nas atividades propostas nos planejamentos.

Segunda-feira,
05/10/2020

-Potes de iogurte em diferentes formatos, apoiar sua boca no pote, para o
som de sua voz sair diferente, pode pronunciar o nome da criança, cantar.
Oferecer para criança também produzir o som que conseguir.
-Brincar com carrinhos: de puxar, empurrar com as mãos.
- Brincar com peças de encaixe se tiver em casa.
-Caixa de papelão com tampa, colocar alguns brinquedos dentro da caixa
fechar a tampa, deixar a criança explorar a caixa para ela abrir a tampa e
tirar os brinquedos de dentro.

Terça-feira,
06/10/2020

-Brincar com bolas: chutar, sentar em cima da bola e pular, jogar para
cima.
-Estimular a criança a bater palma, jogar beijo, dar tchau, abrir e fechar os
olhos.
-Brincar de pé com pé, a criança apoia seu pé no pé do adulto
movimentando para os lados.

Quarta-feira,
07/10/2020

- Ouvir e cantar com a criança a música: A COBRA NÃO TEM PÉ
https://youtu.be/7IdGhRPyplI

A cobra não tem pé, a cobra não tem mão.
Como é que a cobra sobe no pezinho de limão?
Como é que a cobra sobe no pezinho de limão?
A cobra vai subindo, vai, vai, vai
Vai se enrolando, vai, vai, vai
A cobra não tem pé, a cobra não tem mão.
Como é que a cobra desce do pezinho de limão?
Como é que a cobra desce do pezinho de limão?
A cobra vai descendo, vai, vai, vai
Vai desenrolando, vai, vai, vai.
-Desenhar os pés da criança em uma folha branca, se tiver tinta pode ser
feito com tinta.

Quinta-feira,
08/10/2020

- Em uma caixa de papelão fazer um furo em formato de círculo e outro
em formato de retângulo. Ofereça objetos para a criança tentar encaixar
nos furos da caixa.
-Produzir som com o chocalho mais forte, mais fraco, esconder o chocalho
atrás do adulto e chacoalhar para criança procurar de onde vem o som.
- Conversar com a criança em frente ao espelho.
-Brincar com grampos de roupa.

Sexta- feira,
09/10/2020

-Caixas vazias de ovos, colocá - las no chão e colocar a criança sentada em
cima ou deitada para sentir a sensação.
- Brincar em espaço ensolarado.

